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ΙΔΡΥΤΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

Γιάννης Ανδριανάτος

Ένα μοναδικό, στην Ελλάδα, μάθημα για παιδιά ηλικίας
4-9 ετών που εκπαιδεύει το παιδί να χαίρεται να μαθαίνει τον εαυτό του και τον κόσμο γύρω του, αναπτύσσοντας
τα ταλέντα, τις ικανότητές του και πως να αντιμετωπίζει με τόλμη και σύνεση μαζί, τις δυσκολίες της ζωής.
Ένα μάθημα που θα θέλαμε
να είχαμε παρακολουθήσει ως παιδιά,
όλοι οι ανήσυχοι ενήλικες!
Κάθε Σάββατο στις 12.30 μ.μ.

Διδάσκονται:
1) Ρητορική-Διαλεκτική
Ασκήσεις θάρρους, αντιμετώπιση τρακ και άγχους, εκπαίδευση πάνω στο λόγο, στην αξία της συζήτησης, του διαλόγου και του επιχειρήματος. Βασικές γνώσεις Γλώσσας του
Σώματος, εμπλούτιση λεξιλογίου, πως μιλάμε σε μία διαϕωνία, ανάπτυξη ϕαντασίας κ.λπ.

2) Τάι Τσι
Παράλληλα με το λόγο εκπαιδεύουμε το σώμα, την αναπνοή
και την συμπεριϕορά να είναι ήπια, αυτοελεγχόμενα, συνειδητά μέσω του αρχαίου Κινέζικου συστήματος Τάι Τσι. Μια
ήπια πολεμική τέχνη που το παιδί μαθαίνει να αυτοπροστατεύεται και να έχει αρμονία στην κίνησή του.

3) Μυθολογία
Ελληνική αλλά και άλλων πολιτισμών. Τα παιδιά μαθαίνουν
τις αρχετυπικές ιστορίες που μας κληρονόμησε η ανθρωπότητα, τα σύμβολά τους και την εϕαρμογή στη ζωή μας μέσα
από διαδραστικές εμπειρίες, μικρά θεατρικά, δρώμενα κ.λπ.

4) Φιλοσοϕικά παιγνίδια
Μια εισαγωγή στα Φιλοσοϕικά διαχρονικά θέματα (που ενδιαϕέρουν τα παιδιά και γι’ αυτό ρωτούν «γιατί» αλλά ατονούν μέσα από την επίσημη εκπαίδευση των «πρέπει») χρησιμοποιώντας ερωτήσεις, παιγνίδια (παραδοσιακά αλλά και
πρωτότυπα), διάβασμα κειμένων, ανάπτυξη στοχασμού και
αγάπης στην έρευνα.

5) Ποίηση, ζωγραϕική, μουσική, χορός
Εκμαιεύοντας τον μικρό καλλιτέχνη που υπάρχει σε όλα τα
παιδιά, έχοντας ένα μέσο έκϕρασης των συναισθημάτων τους
και εξισορροπώντας τις δυσκολίες δημιουργικά για όλη τη
ζωή τους.

Διδάσκουν:
Γιάννης Ανδριανάτος
Εκπαιδευτής Ρητορικής-Διαλεκτικής και Τάι Τσι
και συνεργάτες (τακτικά στα μαθήματα θα καλούνται εξειδικευμένοι παιδαγωγοί, καλλιτέχνες, άνθρωποι με κάποιο
έργο ή ταλέντο για να προσϕέρουν επιπρόσθετες γνώσεις και
εμπειρίες.

Το μάθημα είναι είναι μια ϕορά την εβδομάδα για 2 ώρες.
Κόστος συμμετοχής 45€ το μήνα
(για 2 παιδιά 35€ το παιδί,
για πάνω από 2 παιδιά 30€ το παιδί)

Οι γονείς στη διάρκεια του μαθήματος μπορούν να παραμείνουν στο χώρο του Ρητορικού Κύκλου ή να αποχωρήσουν και
να έλθουν με το τέλος του μαθήματος. Για όσους γονείς παραμείνουν θα υπάρχουν βιβλία προς ανάγνωση, μπορούν όμως
να οργανωθούν και εκπαιδευτικές δράσεις μεταξύ τους με βάση τις γνώσεις και τα ενδιαϕέροντά τους ώστε ο χρόνος παραμονής τους να είναι δημουργικός.
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